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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielma liittyy Helsingin kaupungin eläkeprojektiin, jonka tarkoituksena on auttaa työkyvyttömiksi todettuja pitkäaikaistyöttömiä
toimeentulotukiasiakkaita eläkkeelle siirtymisessä. Työn päämääränä on eläkepäätöksen saaneiden pitkäaikaistyöttömien elämään perehtyminen
sekä eläkkeelle siirtymiseen liittyvien elämänmuutosten selvittäminen. Pyrin selvittämään sitä, millä tavoin eläkkeelle siirtyminen näkyy yksilön
arkielämässä, ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset elämänhallinnan näkökulmasta. Lähtökohtana on pyrkimys ymmärtää minkä tyyppisiä
yksilöllisiä merkityksiä eläkkeelle siirtymiseen liitetään.
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen, mutta se sisältää myös tilastollista analyysiä. Työn keskeisen aineiston muodostavat kahdeksan
eläkeprojektin asiakkaan teemahaastattelut. Fenomenologisen viitekehyksen mukaisesti tarkastelen eläkkeelle siirtymisen prosessia
haastateltavien omien kokemusten kautta. Tilastollinen osuus perustuu sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmästä hankittuihin eläkeprojektin
asiakkaiden tulokehitystä kuvaaviin laskelmiin. Eläkeprojektin yhteydessä sosiaalityöntekijöille ja työvoimaviranomaisille suunnattu kysely
tekee mahdolliseksi eläkkeelle siirtymisen tarkastelun viranomaisnäkökulmasta.
Tutkimuksen kohdejoukkona olevaan pitkäaikaistyöttömien toimeentulotukiasiakkaiden ryhmään tutustun tarkemmin köyhyys- ja
marginalisaatiotutkimukseen liittyvän kirjallisuuden avulla. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat huono-osaisuus, syrjäytyminen, työttömyys sekä
elämänhallinta. Kirjallisuuden avulla taustoitetaan eläkkeelle siirtymisen prosessia, sekä tähän luonteeltaan suomalaiseen ilmiöön liittyviä
yksilöllisiä ja rakenteellisia taustatekijöitä.
Haastattelujen toteutusta ja raportointia ohjaa fenomenologinen lähestymistapa, missä keskiössä ovat ihmisten omat kokemukset sekä niihin
liittyvät merkityskokonaisuudet. Tavoitteena on ollut laadullinen, henkilöiden ilmaisuista tulkittu tieto käsityksistä. Haastattelut ovat luonteeltaan
vapaamuotoisia puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Tekstissä on käytetty paljon litteroituja haastatteluesimerkkejä, joiden tarkoituksena on
osoittaa merkityskokonaisuuksien aitous sekä samalla korostaa haastateltavien oman puheen tärkeää roolia tutkimuksen kysymyksenasettelun
kannalta. Työssä kuvataan haastattelujen käytännön toteutusta ja siihen liittyvää problematiikkaa.
Työttömyyskortistossa roikkuminen on työkykynsä menettäneelle ihmiselle turhauttava kokemus. Jatkuvan epävarmuuden tilassa eläminen ja
pakonomainen työnhaku koetaan turhaksi ja nöyryyttäväksi. Eläkkeelle siirtyminen pitkäkestoisen työttömyyden jälkeen on helpotus ennen
kaikkea psyykkisesti. Eläkeläisyys tuo elämään vakautta ja selkiyttää elämäntilannetta. Juoksutus eri virastojen välillä loppuu ja
viranomaiskontaktit vähenevät. Rahatilanne selkiintyy tulojen säännöllistymisen seurauksena. Tulot yleensä nousevat jonkin verran, eläkkeet
jäävät kuitenkin usein hyvin pieniksi johtuen työeläkekertymien vähäisyydestä. Eläkkeelle siirtymisen yksilölliset vaikutukset näkyvät
konkreettisimmin arjen sekä siihen liittyvät jokapäiväisen elämänhallinnan alueella. Pitkäaikaisen työttömyyden katkaisijana eläkeprojektin edes
auttama eläkkeelle siirtyminen on toimiva ratkaisu niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.
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